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مةمقلى

،.مستقبلالإسلام:بعنوانكتابا8002ًيونيو/حزيرانفيأصدرتُ

علالردهوهذاكتابيمنالهدفوكان.والتغريبالثورةبين!السلفية

الأفكار.فيالاعوجاجتقويمومحاولةالإسلامضدالموجهةالافتراءات

علىسواء،الدوليةالحياةفيوالمؤثرةالفاعلةالعواملأحدهوفالإسلام

أضخميمتلكالإسلامي)فالعالمالاقتصاديةأوالسياسيةالعلاقاتصعيد

وبخاصة،الإسلاميالعالممنجزءوهناك(.العالمفيوالغازالنفطنحزونات

نفسهوجدالتيالأوربيةللشعوبقريبجاربمنزلةيعد،العربيالعالم

الإسلاميةالجماعاتمنعديدعبرمعهامندمجاًفصاعداًالآنمنويجدها

يعتنقهالذيالدينهوالنهايةفيوالإسلام.الغربيةأوربابلدانفيالمقيمة

الأرضية.الكرةسكانمن02%نسبتهماأيالبشر،منمليارونصفمليار

الفهم.لسوءيتعرضالغربيالعالمفيالإسلاممازال،ذلكوبرغم

أمماًنعرفأننريدعندماالغربييننحنأنناهناأوضحأنأريد

كبيرفرقفثمة:وتقريبيةغامضةتبدوالغربكلمةفإن،نحتلفةوحضارات

المتفرقة،الأرثوذوكسيةوالدولالبروتستانتيةوالدولالكاثوليكيةالدولبين

ولذانفسها،الأوربيةالدولبينفرقاًهناكأنكما،الشماليةوأميركاأوربابين

متجانساً.كلاًالغرباعتباريمكنلا

يميهفهالرسولعصرفيكانكماوالأساسيةالأولىصورتهفيالإسلامهوهناالسلميبالإسلامالمقصود"

)المحرر(.الراشدينوخلفائه



السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

نأالتأكيدمنلابدولكنغزير،أدبهوالإسلامحولكتبماإن

للوقائعالسرديةأوالسياسيةأوالاجتماعيةبالجوانبتهتمالمؤلفاتمعظم

الإسلامموضوعولأن.ثانويةكونهاتتعدىلاالتي-الإعلاميةحتى-بل

بالنسبةلغزاًالإسلامظلفقد،فهمهالمتعذرومنونحاوفاتهاماتموضوع

الغربيين.لمعظم

إلىالغرببنظرةأولاهماتتعلق،مهمتيننقطتينأوضحأنأودّ

الثانيةالنقطةوتتناول.بالإسلامالغربيالعالمعلاقةأشملوبصورة،الإسلام

السلفي.الإسلاممستقبلمسألةوبخاصة،الحديثالعالمفيالإسلاممكانة

الغربتفهمعدم

ثمومن،المعرفةحقالإسلامالغربيالعالميعرفقلما،الواقعفي

فهمه.يسيءفالغرب

فييشكلماغالباًالإسلامأنوهي؟أساسيةملاحظةتحليليويستدعي

منطقية.غيرنحاوفوحتىبل،عديدةوتساؤلاتنقاشاتمحورالغرب

أيديولوجياتأوقيمبمقياسالإسلامدراسةإلىعموماًيصار،كذلك

فهمعناءالنفستكليفدونمنمثلاً--كالعلمانيةالغربيالعالمفيسائدة

فإن،ذلكإلىبالإضافة.وقيمهالذاتيةخصوصيتهإلىبالرجوعالإسلام

والشريعة،والسلفيةوالجهادكالإسلاموية:والمصطلحاتالكلماتبعض

لها.علميتحديدأيطرحدونمنولكن،بكثرةتستخدم



السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

،العفويحتى،الربطعنالتساؤلإلىالأوليةالملاحظةهذهوتقودنا

بالنسبةالصعوبةأنمفادهانتيجةإلىالربطهذاأدىفقد.والإسلامالشرّبين

،وحضارةدينهوحيثمنالإسلامبينالتمييزدقةفيتكمنللغرب

عاماًالأخيرةالعشرينخلالنفسهاأعلنتالتيالراديكاليةوالإسلاموية

الإسلامية.المجتمعاتلبعضالسياسيالعداءللواءحاملةً

حولالكبرىالرهاناتفيالتفكير،السياقهذافيإذاً،المناسبمن

هنتنجتونصموئيلكتحليل،معينةتحليلاتإلىيقودالذيالتفهمعدم

بينصدامإلىحتماًالغربيالتفوقيؤديوبموجبها.الحضاراتلصدام

متخلفة.تعتبروأخرىمتقدمةحضارة

للإسلامالمسيئةالكاريكاتيريةالرسومإنمقولةعنالبعضويدافع

،للإسلاممعادشعورخلقإلىتهدفإنماالدينهذاضدالتهجموحملات

البلدانضدتشنالتيالحروبالعامللرأييبرربأنكفيلالأمروهذا

تجاريةأوسياسيةلأهدافالأصليةبواعثهافيتكونوالتي،الإسلامية

(.النفطعلى)السيطرةخالصة

أوجدتالتيالمتطرفةبالأيديولوجياتحديداًالأمريتعلقوعندما

الجمهورإقناععلىتعملالغربيةالأوساطبعضأنالثابتفمن،الإرهاب

الأقلعلأو،الإسلاميالفكرمنمستوحىالإرهاببأنوالعالميالغربي

السلفيين.المفكرينبعضمؤلفاتمن



السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

الإسلاميالفكربينالربطفكرةتبدو،الباطلةالأفكاربينومن

يأخذلاالربطوهذا.خطيرةالتباساتتخلقلأنهاخطورةالأكثروالإرهاب

فيمندرجةكونهاعن-بعيداًالتيالحركاتلهذهالحقيقيةالطبيعةبالحسبان

جداً.هامشيةعرضيةمظاهرسوىفيهتشكللا-الإسلامصلب

معرفةعلىالتشجيععلىيقومأنينبغيالأولالهدفأناعتقاديوفي

لاالإسلامأنتبيانهوبهالقياميجبوما.الإسلاميالفكرلحقيقةأفضل

وآالثوريبتعصبهاتتميزقليلةوجماعاتتياراتفيمندرجاًيكونأنيمكن

.لإرهاببا

السلفيةمستقبل،"الإسلامكتابيمنمهماًقسماًكرستقدكنتُلذلك

الفكريالتطوروشرح،الإسلاميةالعقيدةلدراسة"والتغريبالثورةبين

وحتىللإسلامالأولىالقرونمنذالإسلاميللفكروالقانونيوالاجتماعي

هذا.يومنا

دينيناستمراريةفييندرجتوحيديدينهوالإسلامبأنوأذكّر

أنهأي،متسامحدينهوالإسلامأنعلىكذلكوأشدد.اَخرينتوحيديين

.والمغالاةالتجاوزاتمقابلالوسطدين

العباراتبعضاستعمالينبغيلاأنهعلىالتشديدالضروريمنأنهكما

عشوائيةبصورة"،و"المجاهدون"و"الوهابية"و"السلفية"الإسلامية113

به.القيامعلىالإعلاموسائلبعضدرجتكما



السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

القرنبدايةفي)1262-1328(تيميةبنأحمدالدينتقيكتبلقد

العباراتسببهالناسبينالنزاعمنالكثيرأنعن،الميلاديعشرالرابع

،الأحوالهذهوفي..واَخر.شخصبينمعناهايختلفالتيالمستجدةالمبهمة

العباراتواستخدام،المبهمةالعبارا!تفاديعلىدائماًالحرصينبغي

الصحيحفيهمزدوجتضمينعلىتشتملعبارةفكل.والواضحةالبسيطة

واضحةتجعلهاأخرىبعباراتأُردفتإذاإلااستعمالها،عدمينبغيوالخطأ

.االحقيقيالمعنىعنتماماًوتعبروبيّنة

ضروريتيميةابنالإسلامشيخمضىفيماطرحهالذيالمطلبإن

ولاسيما،الأهميةغايةفيأمرانووضوحهاالكلماتاختيارأنوالواقعحتماً.

جماعاتاليوموثمة.الدينتمسالتيكتلكدقيقةبمسائلالأمريتعلقعندما

لتعبرتحريفهاعلىوعملتالإسلامكلماتاحتكرتوجاهلةوسيئةمنحرفة

الخاصة.أهدافهاعن

كونإلىالإسلامإلىالسيئةالغرببالعالمنظرةأسبابأحدويعود

نشاطاتهمإعطاءحاولواقدالإسلامجادةعنوالمنحرفينالثوريينالمتطرفين

التيالأسماءمنعدداًالمتطرفونهؤلاءاستخدموقدبراقاً.إسلامياًمظهراً

الانزلاقاتبعضأدتوقد.الخ..والجهاد.كالسلفية،لهممرهونةصارت

منوأصبح،والإرهابوالأصوليةالإسلامبينالخلطإلىالمعانيفيالخطيرة

الحقيقيبالمعنىالتذكيرالضروريومن،أباطيلأنهاعلىالتشديدالضروري

علاقةلاالإسلامأنتأكيديتيحماوهذا.الحقيقيةسياقاتهافيالكلماتلهذه

.والتطرفبالتعصبله



السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

الأيديولوجيةالمصادربماهيةتحديداًللتذكيرضرورةأيضاًثمة

منالموضوعيةالدراساتإحدىتمكنتالمضمار،هذافي.الثوريةللإسلاموية

يأ،الإسلاميةالسلفيةتجاهبشيءملتزماًليسالمنحرفالتيارهذاأنإثبات

الوصف.تفوقالتي"الوهابية11تجاهأومثلاً،تيميةكابنمفكرتجاه

مذهباًليستفهي،موجودةغيرالوهابيةأنالتأكيديجب،كذلك

بنمحمدلحشيخالإصلاحيالفكرفقطهناكبلأيديولوجيا،ولاجديداً

الإسلامية،للسلفيةالتقليديالتيارإلىالمنتمي)3017-2917(عبدالوهاب

الإسلامفيالأربعةالمذاهبأحدوهو،الحنبليتحديداًالمذهبأكثروبصورة

السني.

سياسية.بلدينيةليستالتطرفأسبابإن

مثلاً،مصرفيبالظهور،بدأتقدالإسلاميةكاتالحربعضكاذتإذا

بالمناسبةونذكرمهماً،منعطفاًيشكلا979عامفإن،الستينياتمنتصففي

عنهانجممما،وإسرائيلمصربينالمنفردةالسلاممعاهدةتوقيععامكانأنه

غزوعامكذلكوهوالبعيد.المستقبلإلىالفلسطينيةالقضيةتسويةدفع

فبراير/)شباطالإيرانيةأيضاًالثورةوفيه،لأفغانستانالسوفيتيالاتحاد

)9791.

التيالثوريةالأيديولوجياظهورفيهائلتأثيرالإيرانيةللثورةكانوقد

كانوقد.للإمبرياليةوالعداءالطبقاتوصراعالدينبينمزجت

مننوعاًأوجدالذيشريعتيعليهوالثورةلهذهالرئيسيالأيديولوجي



السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

وهذا.الثوريوالإسلام-اللينينيةالماركسيةالأيديولوجيابينوالمزجالتشابك

الذي(كارلوس)إلياسسانشيزراميريزإيليتشعندالمستهجنالمساريفسرما

منهمااستقيتاللذانالمذهبانهما-اللينينيةوالماركسيةالإسلام"إن:يقولكتب

الإيرانيةبالثورةكارلوسالإرهاببيشيدنفسهالوقتوفي."تحليلاتيأفضل

جامعاً".2عالمياً"إسلامياًيعتبرهالذيلادنبنوبأسامة

صنيعةيكنلمالغربيالثوريوالفكرالماركسيةمعالإدماجهذاأنبيد

المصريالكاتبمؤلقاتأنيعلمفكلناوحدها.الإيرانيةالشيعيةالحركة

السني.العالمفيمتطرفةتياراتفيأيضاًالبالغتأثيرهالهاكانقطبسيد

فيإقامتهأثناءفيبالماركسيةمعجباًأيضاًكانقطبسيدأنإلىالإشارةوتجدر

الأمريكية.المتحدةالولايات

حسنمصرفيالمسلمينالإخوانجماعةمرشدأصدر9691عاموفي

أثارتهالذيللهيجانحدوضعإلىيهدفنصاًا(739عام)المتوفىالهضيبي

التحذيرلكن.3تفسيرها"ألصيءما"غالباًالتيقطبسيدكتاباتالبعضعند

صالح)مثلالأيديولوجيينبعضوأطلق،الجميعقبلمنصاغيةآذاناًيلقلم

علىاعتماداًخيمةنظريات(فرجوعبدالسلامشكريومصطفىسِرّية

قطب.سيدلأعمالللجدلالمثيرالتفسير

احتلالسياقهومحدداًسياسياًسياقاًالنظرياتهذهكلاتخذتوقد

الأمريكية،المتحدةالولاياتوإمبرياليةالصهيونيةبينوالتحالف،فلسطين

.أفغانستانوحرب



السلفيأالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

السلفيةاستمراريةلواءتحتينضوونالثوريينالمتطرفينلكونوخلافاً

شكلواأنفكان،السلفيةهذهمعقطيعةعلاقةهؤلاءأقامفقد،الإسلامية

منظمةاليومتشكلوإرهابيةتطرفيةصبغةذات،الدوليةالثوريةمننوعاً

لها.الأساسيالمكون()الغامضةالقاعدة

إلىالانتماءيمكنهالاوالإرهابيةالمتطرفةالجماعاتأنإذاًالواضحمن

الجماعاتهذهفيمندمجاًالإسلاميكونأنيمكنولا،الإسلام

المنحرفة.والأيديولوجيات

إنهابل،الإرهابإلىيقودمنهوالإسلامليسللأمر،وتوضيحاً

ومنلها.ضحيةوالإسلاميةالعربيةالشعوبوقعتالتيوالمساوئالمظالم

لأن،خطيئةهوبل،نحتلقةكذبةهوبالإرهابالإسلامإدماجفإنثم

دوافعترسيخوعلى،للمشكلاتالحقيقيةالأسبابإنكارعلىيقومذلك

المتطرفين.

الشردتىأزماتتسويةعلىالأولىالملحةالحاجةترتكز،لذلكتبعاً

فيالمتواصلوالعذاب،فلسطينومأساة،العراقاحتلالوبخاصة،الأوسط

...أفغانستان

يربطون-ومافتئواالغربفيالذينأولئكأنللدهشةالمثيرومن

هذهلحلمنهممحاولةفيمقترحاتأييقدموالم-بالإرهابالإسلام

كيوهميإسلاملخلقنحتلفةارتباطاتابتداعفضلواإنهمبل،الأزمات

الأمريكية.الإمبرياليةيغذيالذيالحضاراتصدامتغذيةيحسنوا

-15-



السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

الإسلاممستقبل

بعجزتتعلقالإسلامعنالغربيةالنظرةتطرحهاالتيالأخرىالمسألة

ويعود.الثقافيةالتعدديةقبولعنوالأوربيةالأمريكيةالأوساطبعض

والادعاءالحضاراتصدامتشجعالتيالعرقيةالغطرسةإلىذلكفيالسبب

فرضفيالأوربيينالمتعصبينوأنصارهاالإمبرياليةالعظمىللقوةالتسلطي

فيالتنوعباحترامتتعلقهنافالإشكالية.بأسرهالعالمعلىومعاييرهمقيمهم

والعولمة.النمطيةباتجاهينحوعالم

مونتينميشالالكبيرالفرنسيالفيلسوفكتبعشرالسادسالقرنوفي

والتعدد"04التنوعمن"انطلاقاًالإنسانيةبلوغيجبأنه

أ!ا!3أ3أ3س!ولالثقافيةالنسبيةبعضوجودضرورةهواليومالمطلوبإن

cculturelوالواضح.عقلانيبشكلالإسلاميةالحضارةندرسأنأردناإذا

إلىاللجوء،وتفهمهالاَخرلفهممجهودأيغيابحالفيالجائز،منليسأنه

الإسلامدراسةتنبغيأنهوأؤكد.السلبيةالأحكامأوالكاريكاتيريةالصور

المختزلة.الغربيةونظرتناأفقنارؤىوفقوليس،عمقهفيوفهمه

الإسلاميالعالمسيكونالتيكلياًالفكرةأرفض،هذهالحالومع

وخلاصة.للغربالتبعيةوإماالمتطرفالإسلامإما:خيارينأمامبموجبها

همافضفاضينمفهومينبينالتعارضمجرديتعدىلاقدالجدلإنالقول

والأصولية.الحداثة



السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

لأنالحقيقيللإسلامالمجالتفسحقلماالأمورإلىالمقتضبةالنظرةهذه

فيالتفكيرإعادة"ضرورةفيتتموضعفالإشكالية.صحيحةبصورةذاتهيبين

الأصالةبينالعلاقةتزاوجفيأي"،ماضيهوبينبينهالقطعدونمنالإسلام

الجارية.الطبيعيةالتطوراتبالحسبانوالأخذ

ينعشهاالتي،الإصلاحيةالسلفيةتحونأنيخبغيأنههوتبيانهأودما

فيالانكفاءمواجهةفيمعاصر،إسلاميلتجديدمصدراًويطورها،الاجتهاد

التغريب.حدودلأبعدالاستسلامأوالتطرف

ولاالجامدولاالقديمتعنيلاالسلفيةأنهوهناتوضيحهيجبما

هيبل،الماضيبناءإعادةليستكذلكوهيالمندثر.الماضيإلىالعائدالدين

بل،ويحفظيحميمبدأًفقطليستإنها.والتداولالانتقال-العكس-على

ماوهذاالاستمرار،تعنيالسلفيةإنوتجدد.نماءمبدأالأساسفيهي

تتخطىأنينبغيالتيحيويتهاعلىوالمحافظةللرسالةالإخلاصيستلزم

معاً.آنفيباستمرار،بالجديدتغتنيوأن،الأزمنة

مماالتجديد،إلىتفضيمابمقداربالحياةتنبضالسلفيةوتستمر

لطقوسالساذجالامتثالوليس،النصوصدراسة،نفسهالاَنفي،يستدعي

جيللكلبالنسبةدائمجهدهناكيكونوأن،المواقفلظاهرأومبهمة

اتجديد1أنذلك.يعيشونهالذيالعصرمقتضياتمعوالتكيفللاجتهاد

الديناميةاستعادةيتيحالذيهوالاجتهادعبرالإسلاميةالسلفية"حيوية

عامة.بصورةالإسلاميللدينالخلاقةوالحيمية

_»_



السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

تحدثفقد.الإسلامصلبمنأساسياًجزءاًدوماًالإصلاحكانلقد

بماالدينلهميجددبمصلحسنةمئةكليبعثاللّهأنعن!يمّمحمدالنبي

العصر.!ومستلزماتيتوافق

الجماعة.ويلهمالدينليجددمصلحعصركلفييأتي،اللّهرسولتنبأوكما

الخارجية،منأكثرمنهاالداخلية،التهديداتمواجهةوفيعصر،كلففي

منيستلهمالمعاصرالإصلاحإن.المنقذةالطاقةذاتهمنالإسلاميغترف

منبدعمأرسىالذيعبدالوهاببنمحمدالشيخدعوةومنالجديدةالحنبلية

لاالذيالتوحيدإلىداعياًالمؤمنين،وأخلاقيفكريإصلاحقواعدسعودآل

والستخدام،الأعمىالتقليدوطرح،الباطلةالمعتقداتونبذ،شائبةتشوبه

يتضمنالذيالدينهذا.الصحيحومعناهالدينأسسلفهمالعقل

وعياًعبدالوهاببنمحمدأحدثلقد.الحقإلىالإنسانويقودالوجدانيات

شاهأمثالمنآخرينمصلحيندعوةفيهانطلقتالذينفسهالوقتفيعاماً

اليمن.فيالشوكانيعليومحمدالهندفيالدهلوياللّهولي

الأوربيالاستعمارلنيرالمذهلالتحديدفعالعشرينالقرنبدايةومع

-فيالمسألةلهذهتصدىوقد،تأخرهأسبابعنالتساؤلإلىالإسلاميبالعالم

الأفغانيالدينجمالفيآنذاكالمتمثلالإصلاحيالتيارعنها-للإجابةمحاولة

إحياءعبروذلكرضا،رشيدومحمدالكواكبيوعبدالرحمنعبدهومحمد

الأمةلهذهيبعثاللّه"إن:نصهما!شًمراللّهرسولعنهريرةأبويرويهفيماداودأيسننفيالحديثفيورد*

التحرير()هيئةدينها".لهايجددمنسنةمئةكلرأسعلى
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السلفيالإسلامو!ستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

العالممعالتكيف-عليهيجب-بليستطيعالإسلامأنوتأكيدالسلفية

الأصولية.علالحفاظمعالمعاصر

.والمعاصرةالأصالةبينالتوفيقفيالرغبةالإصلاحيالتيارغذىلقد

أصدرهاالتيالمجلةاسم)وهوالمنارمدرسةوكذلك،إقبالمحمدوعمد

بذلبفرورةالمسلمينتذكيرإلى3591(،و8918عاميبينرضارشيدمحمد

المحافظةالنزعةطرحإلىبدعوتهموذلكفيه،والاجتهاددينهملمعرفةالجهد

لايؤديالذيللغربالأعمىالتقليدمنوتحذيرهموالجمود،والخرافات

الدين.عنالانحرافإلىمحالة

يذكرناالذيبالإرهابطبعاًالرديكونلا،التحدياتهذهإزاء

الإسلاميةالهويةفقدانيعنيالذيبالتغريبأيضاًيكونولا.بالتعصب

المسلمينتخليبوجوبيقولونالذينإن.بالإسلامالخاصةالقيمعنوالتخلي

لأن،ضالونهمأمورهمكلفيالغربوتقليدالأساسيةالإسلاممبادئعن

الذيبالاجتهاديكونالردإن.وقيمهمهويتهمعنيتنازلونبذلكالمسلمين

ولكن،المستجدةللمشكلاتالإسلاممعمنسجمةحلولإيجادعلىيقوم

وعقيدته.الإسلامقيماحترامإطارضمن

الإصلاحيةالحركةالإسلاميالعالمفياليومتنتشرأنبمكانالأهميةمن

الحديث.العالمتحدياتلمواجهةالاجتهاداعتمادإلىتدعووهيجديد،من

بل،الغربإلىبالنسبةليس،معقولخيارإلىالتوصلهوالهدفإن

والنزعةالماديةفيهتتنامىومافتئت،طريقهضلعالمانحرافإلىبالنسبة

المذهبية.أوالطائفيةوالنزعاتالفردية

-14-



السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

التطورفيعينهاالثابتةالقدرةعلىيحافظالإسلامأنأؤكدوإنني

التيالقوةسلفيتهوفيذاتهفيالإسلاميجدسوفثمومنوالتجديد.والخلق

عليهيمليالذيهوالغربوليسجديد.منوالتكيفالانتشارلهتتيح

إطارضمنالإسلامداخلمنالأخيرةهذهتتأتىأنيجبإذ،إصلاحاته

تتعلقكلمةمنلنالابد،النقطةهذهوحول.الإسلاميةوالقيمالهويةاحترام

والعلمانية.الإسلامبمسألة

أيديولوجياهيالعلمانيةأنبيانالضروريمنأنهيبدوالصدد،هذافي

بغيةعشر،التاسعالقرنفيالفرنسيةالجمهوريةاختارتهسياسيونموذج

ودينيسياسيلتاريخترجمةإنها.والكنيسةالدولةبينمزمنصراعتسوية

عبارةأنإلىأيضاًالإشارةوتجدر.عاممبدأالعلمانيةأنصاًوليس.نوعي

فالإنجليزية،اللغاتمنالعديدفيللترجمةقابلةغيرlaicبالفرنسيةعلماني

فيكما"،الرسالةامفهوم1تتضمنلاالتيsecularدنيويعبارةتستخدم

العربيةوفي،weltlichكلمةالألمانيةتستخدمحينفيالفرنسية،laicعبارة

ملحد.أوعلمانيكلمةتستخدم

نأواعتقادي.ودنيادينالإسلامإنالقائلةالفكرةعنالإسلامويدافع

بقيمويوحيالناسبينيربطماهوالدينلأنودنيا،دينهودينكل

نيكولاالفرنسيةالجمهوريةرئيسإلىالنقطةهذهحولوأعود،.المجتمع

ديسمبر/الأول)كانونرومافيألقاهماخطابينفيصرحالذيساركوزي

ارتكزتالحضاراتكلبأن8002(يناير/الثاني)كانونوالرياض/'002(

تجاهله.يفترضلاحدثوهو.الدينعلى
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السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

وشرعيةوتنسيقاًتمفصلاًيعنيوهذا،وسياسةدين،ومجتمعدين

هذانفهمأنالضروريومن.مضطربةأومشوشةمنهاأكثرمتضامنة

للإنسانيتركفالإسلام،العميقالإسلاميالفكربمفتاحللإمساكالتمفصل

يضملاإنه.العالمهذاشؤونتنظيمفيوالحريةالمسؤوليةمنكبيراًقسطاً

والماديةالروحيةالجوانببينالتوفيقعلىينطويبلثيوقراطياً،مفهوماً

بالسلوكياتتتعلقتعاليمعلىيشتملالكريمفالقراَن،الإنسانيةللحياة

هذاهو،خاصشأنبمجردالديناختزاليمكنلا،لذلكتبعاً.الاجتماعمِة

المذهبية.تفرعاتهكانتمهما،الإسلاميالعالمكلفيالمشتركالاجتهاد

الدينبنِالصلةحولموضوعيةدراسةأيتفضيهذه،والحال

ديناًالإسلاميكنلمإن:التاليالتساؤلإلىالإسلاميالفكرفيوالسياسة

يأ،نفسههويبقىفهلللأفراد،الخاصالمجالعلىيقتصركانهـاذاودنيا،

والقيمللمعاييرومصدراًحياتياًونمطاًالبشربينوصلصلةَيستمر،هل

؟الناسلمجموع

دينشكبلافهو،المعنىبحصر،ودولةديناًالإسلاميكنلموإذا

قبلماالفلاسفةأطلقهوالذي،الدينإلىالموجهالنقدأما.وجماعة

11،الوضعيالإيمانانقد1وفيختهكانطأمثالمنالأنوار"اعصر)1الثوريين

الجانبهذاعلىتحديداًركزفقد"(الشعبأفيون11ماركسإلىوصولاً

لاالتيالعلمنةأوالدنيويةأيديولوجيةعنهونتجت.الدينمنالأساسي

الشيءبعضيتعلقوهذا،الدينيةالمؤسساتعنالدولةفصلفقطتعني

الإيرانية،الشيعيةالدولةباستثناء،منظمأكليروسمنيخلوالذيبالإسلام
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السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

وأمسيحياًأوكانإسلامياً،الدينيالمفهوممعارضةخاصبشكلتعنيبل

العالم.فيغيرهما،

وكأنهاالدنيويةفهميجبكانإذامادراسةإلىتفكيريبييصلأخيراً،

لأنالوحيمضمونانتقصإذاماولمسألةللكونالإسلاميللمفهومتعزيز

المعايير.مصدربالتاليأصبحتالمعتقد"احرية1

واستبعاد،والدينالسياسةبينالعلاقةمسألةهيالمحوريةالمسألةإن

(للنظامركيزةيكونكيالأسمىالخيرنحوالمجتمعيوجه)الذيالتسامي

التيالحديثةالمعلومةالمجتمعاتفوضىسببفهو،السياسيالنظاممن

استبعادهابعد،دينيكرأيأوفرديإيمانمنكنسقالدينتحديدأعادت

دينية.ميزةتشكلالتيالمشتركة"اد"نحن

بعبارة،الدينإن.المشتركةالأخلاقيةمحلالفرديةالأخلاقيةحلتلقد

مجردأصبحبل،شرعيتهأوتنظيمهمبدأليسو،المجتمعيبنييعدلم،أخرى

السببلهذاوربما.5الممكنةالمعتقداتمنآخرعددبيناعتقادأوأيديولوجيا

في(الحديثبمعناهاالعامةالمصلحة)أيالمشتركالخيرفكرةاستطاعت

الخاصة.المصالحعلىتتقدمأنالغربيةالمجتمعات

عليهتهيمنغربيمجتمعفيوتراخياًغموضاًيزدادالعامالخيرمفهومإن

هنا.ديةالماوالنزعة،الخاصةوالمصالح،الضغطوجماعات،الفرديةالنزعة

لخيريعطيهاالتيالأهميةخلالمنتعارضاًالإسلاميالفكريُظهرأيضاً،

العامة.والمصلحةالجماعة
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السلمي%الإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

أزمةمع7002cعامبوادرهظهرتالذيالعالميالماليالتدهورإن

قد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيأساساًظهرتالتيالعقاريةالقروض

بخطىاندفعتهوجاءآلةمنأكثريكنلمنقدينظامهشاشةكشف

ضوابطولاالسياسيةالسلطةقبلمنرقابةولاقاعدةدونمن،متسارعة

أخلاقي،خيارثمةبأنهالتذكيرالنقديةالأزمةهذهأتاحتوقد.أخلاقية

يجوزلاأنمفادهأساسيمبدأعلىيرتكزالذيالإسلاميالنقدبهونعني

الفعلي.الاقتصادلتمويلإلاالمالاستعمال

منلابداعتمادكلفمقابلالمبدأ:هذاتطبيقبمكانالسهولةومن

كلأيضاًبل،فقطالسامةالفوائدليس،يمنعماوهذا.صريحةموجودات

إعادةفيالإسهامالإسلاميللنقديمكن،وعليهللنقد.افتراضياقتصاد

العالمي.الصعيدعلالأموالرؤوستدفقلحركةأخلاقيتنظيم

قدمبادئهيالإسلاميالنقديؤمنهاالتيالقيمفإن،حالكلوفي

والتوزيع،الشفافيةبهاونعنيمنها،الاستيحاءفيمصلحةبأسرهللعالميكون

المشاريعإنجاحبهدفالشركاءبينوالتضامنوالخسائر،للأرباحالعادل

الاقتصادإجراءاتمنتماماًالنقيضعلىأي،الجماعةلصالحالاقتصادية

الأزمة.إلىأدىالذيالافتراضي

أعداؤنا؟مننعرفأنمنولابد؟الحقيقيالرهانأينندركأنيجب

.الحضاراتصدامليسوالخطر"الاَخر"،ليسالعدو

المتحدةالولاياتفيولدتأيديولوجيافهوالحضاراتصدامأما

الإمبرياليةتحركاتهالتبريرفداءكبشالإسلامجعلإلىتهدفالتيالأمريكية

لى!ي!يلإلم!للأ!)!بم!ها1لأ!لا!إئ!لألم!اولفي!هلإ،كلا!ولبمالخا!س!ط!لم!3!ل!
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السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغر!نظرة

بل،العالميهددماهوالحضاراتصداموليس.-الإسلاميالعربيالعالمفي

الأخلاقيةالقيموفقدانالفرديةوالنزعةالماديةتجاهتنحوالتيالعولمة

تتكاتفأنعليهايتعينالتيالحضاراتكلتهددالماديةإن.والروحية

العالم.فيالثقافيالتنوعوعلىقيمهاعلىللحفاظوتتحاور

السعوديةالعربيةالمملكةعاهلعبداللّهالملكبمأثرةالإشادةمنولابد

نأجداًمهملأمرإنه.الأديانبينوالحوارالحضاراتحوارموضوعتبنيهفي

العالمينبينالعلاقاتلتحسينجهودهالشريفينالحرمينخادميكرس

والإسلامي.المسيحي

المسلمينالجامعيينوالأساتذةالدينورجالالمثقفينعليجب،بداية

منتدىتجهيزيجب.بينهمفيماوالتحاورلقاءاتهمتكثيفوالمسيحيين

معمداخلاتويقيم،منتظمةبصورةيجتمع-المسيحيالإسلاميللحوار

علىكذلكويجببالحوار.قدماًللسيرالسياسهورجالاتالإعلاموسائل

المجالمنالمزيدتفسحأنالغربيةالبلدانفيوالتربويةالمدرسيةالبرامج

كخطوةوأعتقد،.وفكرهوحضارتهالإسلامعنالموضوعيةللدراسات

تشجيعفيأهميةالأكثرهووالمثقفينالجامعيينالأساتذةدورأن،أولى

والحوار.المعرفة

الأيديولوجياتإليهاأدتالتيالغريبةالانحرافاتإلىوبالنسبة

الاستهلاكيةالأن!اطخيبةإلىأيضاًوبالنسبة،الغربيةوالإمبريالياتالعلمانية

دينهم.قيماكتشافيعيدواأنالبشرحقمنأصبح،المتطرفةالليبرالية

لالمث!ي!أكهـبمل!شميمئه!ول!لأ،لى3+له!!ولملأ!لأ/لمول!لأ*\فئش/و،بمئهلأ،لأ؟!كال!لالمعلأ؟لى2لمهبموللأ؟ول؟لثحلأ؟1؟يلإئملا!ل!!لالل!لايهلأيلالى11لالىلل!لا؟1ر!أ!،،انلأ/لأبزثأش!!س*3!+1،،3!ك!طير
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السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

ذاتمعاصرةسياسةتأسيسلإعادةأهليتهالدينيالأمليستردوهكذا

حضارية.صبغة

المدافعةالكبرىالفكريةالمذاهبأحدهوالإسلامأننعتبرأنأردناوإذا

يفهمأنالغربعلىيتعينكانوإذا،الروحانيةالقيموعنالإنسانفكرةعن

يروّجكما،القادمالكبير"التهديد11يشكلقدلأنهذلكفليس،الإسلام

منالكثيريتضمنالإسلاملأنولكن،الأطلسيوراءفيماالجددالمحافظون

.6الجامحة()علمنتهدنيويتهبسببالغربعنهاتعامىالتيالأخلاقيةالقيم

للقيمالمحوريةالوضعيةعلىيحافظكيفعرفقدالإسلاموكون

المساهمة()الإسلامفباستطاعته،الإنسانيالمجتمعفيرئيسيةكسمةالأخلاقية

المادية.بالعولمةمهددعالمفيالقيمهذهإحياءفي

فيالمستنيرةالعقولإليهاتدعوالتيالحضاراتحوارركيزةهيتلك

منالدينخروج:مشتركةالمشكلاتأنتؤكدوالتي،الكبريينالديانتينكلتا

للاَخرأفضلومعرفة،والزمنيالروحانيبينالدولةفيوالتوازن،الحياةدائرة

مواجهةفيالقيمعلىوالمحافظة،للتعدديةالمتسامحالاحترامعلىيشجعمما

العولمة.سوقمستلزمات

بنديكتوسوخلفهالثانيبولسيوحناالباباتحليلهوبالتحديدهذا

الدولسفراءأمام6002سبتمبر/أيلول25فيقالالذيعشرالسادس

لاوالمسلمينالمسيحيينبين-ثقافيوالبين-دينيالبينالحوارإنp):الإسلامية

حياتيةضرورةالواقعفيهوبل،مؤقتخيارمجردعلىيقتصرأنيمكن
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السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة

معظمفيويستبعدبالنسبيةيتميزعالمففيمستقبلنا.منكبيرجانببهايتعلق

وبينالأديانبينحقيقيحوارإلىحتماًنحتاج،وشموليتهالعقلتعاليحالاته

،التوتراتكلمجتمعيننتخطىأنفيمساعدتناعلىقادراًيكون،الثقافات

المثمر".7التعاونروحإطارفي

الحبرمعتاريخيلقاءختاموفي6002cنوفمبر/الثانيتشرين6وفي

نعد"لمعبدالعزيز:بنعبداللّهالملكالمثريفينالحرمينخادمصرح،الأعظم

تراجعضدمجتمعةالأديانهذهتقاتلبلبينها،فيماالأديانفيهتتقاتلزمنفي

".الفرديةفيالمبالغةوضد،الماديةوضد،والروحيةالأخلاقيةالقيم

حواريعززمماالكبرىالتوحيديةالأديانبينالمصالحةزمنجاءإذاً،

.الحضارات

شكلاًيتخذأنيجببلمجرد،شعارعلىالدورهذايقتصرأنينبغيولا

لئلاالروحانيةمعنىيدركعالملتشييدالمشتركالعملخلالمنواقعياً

الإنسانية.منوخاليةالشكلأحاديةبؤرةإلىيتحول

الإنسانيةنزعتهعنهينفضعندماالإنسانمنيبقىماذا:والسؤال

إلىبحاجةالعالمإن؟حضاريمشروعوكلثباتاً،الأكثرالأخلاقيةومبادئه

مواجهةفيبأنهاالحضاراتهذهتتهملاوحتى.وصلبةقويةحضارات

فيالإنسانيةالأسس!لإرساءالتضامنإلىبإصرارمدعوةفإنها،شرسة

.للحضاراتوالمستأصلةالتسلطيةالشموليةالنزعةذاتالعولمةمواجهة

!الإسلامإلىبحاجةالعالمفإن،هذهوالحال
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-d Din Ahmad .b Taimiya, Le Caire, coll. Melange de philosophie et

9391..d'histoire de FIFAO

انظر:
,CARLOS,Ditch Ramirez: L'Islam Revolutionnaire, Paris, ed. du Rocher

3002.

.9691(،)القاهرةقضاةلادعاة،الهضيبيحسن

1588-0158.,Montaigne.Les Essais.

انظر:

..GAUCHET,Marcel: La Democratie contre elle- meme, Paris, Gallimard
00002
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انظر:

،"WATSON,.I Bruce: "Islam and Challenges in the Modern World
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,Discoursdu page Benoit XVI aux ambassadeurs des pays musulmans
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Michel, Pretre de Jesus- Christ parmi les musulmans, Paris, Francois

.7002،Xavier de Guibert

ل!بم،ك!!الد!يلا*ئل!!!ب!ل!لأ!"لإبهـئه!2ال!1
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المحاضرعننبذة

السياسية،العلومفيالدكتوراهشهادةبروسانشارلالدكتوريحمل

والإسلامالعربيالعالمفيمتخصصوهو؟الحقوقفيالجامعيةوالإجازة

والحضارةللقانونأستاذاًذلكإلىبالإضافةويعمل.الحضاراتبينوالحوار

باريسبجامعةوالمقارنالدوليالقانونمعهدعضووهو،الإسلامية

باريس.فيالجيوسياسيةالدراساتمعهدومدير،ديكارت

Etudesمجلةتحريررئيسمنصببروسانالدكتوريشغل

Geopolitiquesباريس.فيالصادرةالجيوسياسيةالدراساتفيالمتخصصة

وتُجرى،الفرنسيةالأكاديميةوالمجلاتالصحففيدوريةمقالاتينشركما

وهو.والدوليةالفرنسيةوالتلفزةالإذاعةمحطاتعلىباستمراراللقاءاتمعه

.والمؤسساتالساسةمنللعديددبلوماسيمستشارأيضاً

باللغاتباسمهوكتاباًدراسة03عليزيدمابروسانالدكتورأصدر

بعنوان8002عامالمنشوركتبهأحدثفيهابما،والعربيةوالإنجليزيةالفرنسية

:Islamوالتغريبالثورةبينالسلفيةمستقبل:الإسلام 'L avenir de la

Tradition entre Revolution et Occidentalisation.
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سلسلةمنصدر
الإماراتمحاضرات

والعشرينالحاديالقرننحو:الأوسطوالشرقبريطانيا

والمستقبلالسياسيالإسلامحركات2.

العربيةالخليجدولعلىوآثارهاالجاتاتفاقية3.

الأزماتإدارة4.

العربيالخليجمنطقةفيالأمريكيةالسياسة5.

الدوليوالسلمالسكانيةالمشكلة6.

الخليجفيإسرائيلوطموحاتالسلاممسيرة7.

الإسلاميةالحركاتلدولةالسياسيالتصور

عيانشاهدرواية:الخليجوحربالإعلام

التاريخيةوالتجربةالنصبينالشورى010

العريالخليج!االأمنمشكلاتا.ا

الثانيةالخليجحربإلىالبريطانيالانسحابمنذ

ومستقبلهاواقعها:الأردنفيالديمقراطيةالتجربة12.

والع!ثرينالحاديالقرنفيالتعليم13.

_27_

ريفكندممالكول

السيدرضواند.

محمدسليم

يولحملااديفدارمحمد.د

بلومفيلدلينكولن

حسينالسيدعدناند.

د.محمدمصلح

حيدرعل!خليل

نيتآربيتر

السيدرضواند.

قا3زكرياجمالد.

الحورانيهاني

فياترجيرزيد.



العربيةالإعلامأجهزةعلىوالكومبيوترالفضاءتكنولوجياتأثير

والسياسةالنفسعلمبينالآباءومشاركةالتعليم

عارفمحمد

يمافراننييلدا

.17

.02

.22

23.

24.

.25

.26

.27

العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسدولعلىوانعكاساتهالخليجأمن

حامدآلأحمدمحمد/الركنالعقيد

1(وتحدياتآفاق"المتحدةالعربيةالإمارات

الباحثينمننخبة

وطنيمنظورمنالعربيالخليجمنطقةأمن

ركنأولالفريقالملكيالسموصاحب

!عودآلعبدالعزيزبنسلطانبنخالد

الإصائيلي-العرببوالصراعالأوسطالشرقفيالأمريكيةالسياسة

تلحميشبل!د.

الذاتيالحكمإلىالمنفىمنالعربية-الفلسطينيةالعلاقات

شقاقيخليلد.

المتحدةالعربيةالإماراتدولةعلىتطبيقات:القوميالأمنأساسيات

3جارديفيدد.
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القدسي!مليماند.
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الجديدالعالميالنظام
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القادمللعقدمقترحات:المتحدةالعربيةالإماراتدولةأمن

منها؟نحنأينالفضاء:وبحوثالعريالعالم
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3ربديفيد.د
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الاتحاديةروسيافيوالأمنيةوالسياسيةالاقتصاديةالأوضاع2.ة

ليبيديففكتور.د

العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسمستقبل92.

الكتبيسهيلابتسامد.

السويديماسندجمالد.

الهامليجمعةحييالركناللواء

المررشاهينخليفةالسفيرسعادة

المهيريحاربسعيدد.

المسكريهاشلبنسيفسعادة

عبداللهعبدالخالقد.

بشارةعبداللهسعادة
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المزروعاالأمينعليد.

الدوليوالاقتصادالعالميةالتجارةمنظمة3.ا

كلاينلورنسد.

والدينيةالسياسيةالمؤسسات!اوتأثيرهماالحديثةالإعلامووسائلالتعليم32.

الكلمانديلد.

السابقةيوغسلافيافيحروبخمس.33

أفىينديفيداللورد

بريطانيافيالعرببالإعلام34.

العجميطفلةبنسعدد.

8991لعامالأمريكيةالانتخابات.35

جوب!ربيترد.

المتحدةالعربيةالإماراتدولةتاريخفيحديثةقراءة.36

عبدالهّمرسيمحمدد.

والنتائجلأسبابا:آسياشرقيجنوبأزمة37.

روبيسونريتشاردد.
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المعا!رةالمجتمعاتفيالاتصالنظمتطور.52

الجطلمحمدراسمد.
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والمتغيراتالدوافع:الشبابمشكلات.55
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الع!موميعبدالرحمنمحمدد.
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حمادةإبراهيمبسيونيد.

:لانحيازاجذور.58
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الحسنيوسفد.

السياسيالنهجفيالقوميةالاستراتيجيةملامح95.
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المتحدةالعربيةالإماراتدولةرئيس
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الصلحكا!رغيد.د

ئن!+!ول؟ئميهيبم!!بم1ّ"كشك!"!ثه!ئم؟"لّلا!كبم!1فى*لأثثي!!ثئلللا3ألأ9؟9لبنكأال!!إللإلئنبئن1"!ك!لىفي!يلإإ!!ول؟ل!!!!فيأ!7يلأوللايل!بم!اكاكهبماك!لا!لأ
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ئث!،طلا!أ!لإبالئا1ييالاالا!لل!لا!ول،"إ!،ط3ذ!ث!كمظ!لا!فئثلا!لم!إول!لإحلأ!لمكل!ول"*لأ!!لاول؟ي!ب!!،!
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وعواقبهاالكبرىالحروب:الدوليةالعلاقاتفيوالتغيراتالنظامأنماط

فوجيواراكيتشيد.

النسلوتحديدالسكانيةالمشكلةمنالإسلاميينموقف

حيدرعليخليل

التكاملإلىالمراعمن:العراقفيالأيديولوجيةوالتوجهاتوالإثنيةالدين

عبدالجبرفالح.د

السيالصيالإسلامتجاهالأمريكيةالسياسة

فولرجراطم

لبنانحالة:مستقرةغيرمنطقةفيالضعيفةالدولةمكانة

مباركوليدد.

الأوربي:والاتحادالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلسبينالتجاريةالعلاقات

والفرصالتحديات

ويلسونرودفيد.

11العربيالوطن11فيالنهضةاحتمالات

الكبيرالأوسطالشرقومشروعالعربيةالإنسانيةالتنميةتقريربين

فرجانينادرد.

العربيالخليجمنطقةعلىوالعراقأفغانستانحربيتداعيات

فكارةأحمدد.

العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسدولدور:العراقيالسياسيالنظامتشكيل

راسلجيمس

الأوسطالشرقتجاهاليابانيةالاستراتيجية

سبتمبرمنعشرالحاديأحداثبعد

ضاهرمسعودد.
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الثغراتسدسبتمبر:منعشرالحاديبعدالأمريكيةالاستخبارات

ليبسوناللين

:والعراقالأوربيوالاتحادالمتحدةوالولاياتالمتحدةالأمم

الدوليللقانونمتعددةتحديات

مالون.مديفيد

العربية-الأمريكيةالعلاقاتعلىوأثرهاالإرهابعلىالأمريكيةالحرب

نويزجيمس

:غزةعنالانفصالوخطةالفلسطينيةالقضية

وهمي؟أمحقيقيانفراج..التسويةآفاق

بركةومحمدالطيبيىأحمدد.

العراقعلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتحرب

الإقليميةالاستراتيجيةوانعكاساتها

ثكاوةأحمدد.

العراقفيالمحتملةالمستقبلسيناريوهات

كاتزمانكينيث

آسياجنوبفيالنوويةالأسلحة

سميثكريس

الأمريكيةالمتحدةوالولاياتأوربامعالروسيةالعلاقات

العالميالأمنعلىانعكاسات

نومكنفيتالي

التعليمية:العمليةفيوتأثيراتهاالتعليمتقنيات

المتحدةالعربيةالإماراتبجامعةوالاجتماعيةالإنسانيةالعلومكليةحالةدراسة

جةاتمي.د

الأمريكيالقوميالأمنواستراتيجيةالعربيالخليج

الإيرانيالنوويالتحديمواجهة
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المستقبلوتحدياتالحاليالواقع:العراقيالاقتصاد

العراقيةالنفطيةالصناعةتمويلمستقبل

نظروجهة:الأوسطالمثرقفيالأستراليةالاستراتيجيةالمشاركة

وآفاقهاالعلاقاتأصول:ولبنانسوريا

زينيعل!محمدد.

د.عل!حسين

نررهوديفيد

صاغيةحازم

الدوليالقانونوقواعدالدوليةالاتفاقياتتنفيذ

والتعدديةالانفراديةالتوجهاتبين

ةريثكاحمدأ.د

المتحدةالعربيةالإماراتدولةتواجهالتيالتاريخيةالجذورذاتالتحديات

الصاىفاطمةد.

العراقعلىوانعكاساتهاالباردةالحرببعدماأعافيالنزاعاتحل

روزمايكل

ائيل؟لإس"صلبمؤيدا1لياستراأذالما:لأوسطاوالشرقلياستراأ

القزقعل!

الإيرانية:-الأمريكيةالعلاقات

الأمامإلىنظرة...الوراءإلىنظرة

ليفيريتفلينت

والبحرينقطرحالة:الدوليالقانونضوءفيوحلهاالحدودنزاعات

ديشيفانوجيوفافي

الأمريكية:والإمبراطوريةالعراق

الأوسط؟ال!ثرقفيالأمريكيةالسياسةفيالتأثيرالعربالأمريكيونيستطيعهل

لدياتيث!يدر.د

3!!دلاس+؟3

-35-



وخارجه:الأوسطالمثرقفيوأورباالأمريكيةالمتحدةالولايات114.

؟متنافسونأمشركاء

11الكبير11الأوسطالشرقفيالناتوحلفدورتعاظما.15

كوبتشانت!ثارلز

جوردنفيليب

وتطبيقاتهاالمعلوماتيةالجرائممكافحة.116

العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسدولفي

البقميمحمدبنناصرد.

وتقنياتها؟النوويةبالأسلحةالخاصةالموادتطويرعلىإيرانقدرةمدىماا.17

لارججون

سريلانكافيالهشالسلام.ا18

سميثكرش!

الإيراني:النوويالبرنامج.911

العربيالخليجومنطقةالمتحدةالعربيةالإماراتدولةعلالأمنيةالانعكاسات

رسلريت!ثارد

الإقليمية:المائيةالممراتوإدارةالخليجأمن012.

المتحدةالعربيةالإماراتدولةعلىالانعكاسات

الأفريقيةأفريقياجنوبأجندات:الجديدةالأفروعربية121.

أوسطيةوالشرقوالعربية

المعاصرالعالمفيالدوليةالعدلمحكمةدور122.

ييريثانداتربر

لاندزبيرجكريس

هيجنزروزالينالقاضية

11الديمقراطيالسلام11ومفهومالسلفيالإسلام:سياسيينإلىمحاربينمن.

وايليجيمس

5؟؟ه



نيجيريا:حالةالأفريقيةالذهنيةفيالعربصورةا.24

وانعكاساتهاالعالميةالاقتصاديةالأزمة125.

العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسدولعلى

E12.الفلسطينية:الساحةفيوالسلطةالسياسةعلىإلصراع

العمل؟وماوالتداعياتالمقدمات

السلفيالإسلامومستقبلالإسلامإلىالغربنظرة127.
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محمدعبدالباقيالخضرد.

عزامهنريماد.

كياليماجد

بروسانفارلد.
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سلسلةفياشتراكقسيمة

ت"ما،1ال"معاضرات

الاسم

المؤلسسة

:الريديلرمزا

لةولدا

هاتف
!اك!.

-------:لإلكترويىالبريدا

:لعددام!):لاشتراكابدء

ادفرللأ

دمسماثللمؤ

"الاشتراكرسوم

مريكياًأاًلاردو03دراهم)اه

مريكياًأاًلاردو06

النقدية.والحوالات،والشيكات،النقديالدفعيقبلالدولةدأخلمنللاشترأك!

التحويل.تكاليفالمشتركتحملمع،المصرفيةالحوالاتفقطتقبلالدولةحارجمنللاشتراك!

للدراساتالإمارأتمركرحسابإلىالاشتراكقيمةتحويليرجى،المصر!يةالحوالةحالةفي!

46175:ب.ص،الخالديةفرع-الوطفيأبوظبيبنك-5650300591رقمالاستراتيجيةوالبحوث

.المتحدةالعربيةالإماراتدولة-أبوظبي

.www)الإنترنتعلىموقعماعبرالاشترأكيمكن! ecssr.ae)الائتمانبطاقتيباستعمالVisaوMaster Card.

؟الاتصاليرجىالائتراكاَليةحولالمعلوماتمنلمزبد

واالحا،ضزييالتوقسم

المتحدةالعربيةالإماراتدولة-أبوظبي4567:.بص

)7129(4444304:لاكس)7129(4444504:هاتف

books:نيلإلكترواالبريد ! ecssr. ae

www//:ptth.:الإنترنتعلىالموقع ecssr. ae

الاشتراكلدءناريحمرعدداًعنراثيتكلثةوتغطي،الريديةالرسومالاسْتراكرسومتنمل*
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